A Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO csoport beszámolója
a 2018/2019. tanév munkájáról
A tanév elején munkacsoportunk megállapította célkitűzéseinket, amelyeket az év folyamán az
oktató-nevelőmunkánk során valósítottunk meg. Ennek függvényében állítottuk össze a diákok
véleményének kikérésével az éves munkatervünket, amelyet a nevelőtestület tagjai véleményeztek
és elfogadtak. Jövőre már a tervezés során szeretnénk a szülők véleményét is kikérni, hogy még
jobban bevonjuk őket a munkába. Egyeztettünk az iskolavezetéssel, a helyi önkormányzattal és az
óvodával.
Év elején az iskola dekorálásába bevontuk a diákokat és a szülőket is. Mindenki természetbarát
anyagokat használt, és cserepes virágokat helyeztünk el. Ünnepi műsorral emlékeztünk meg az
Állatok világnapjáról, amelyet az alsó tagozatosok tartottak. Mindenki magával hozhatta kedvenc
állatát, bemutatták életüket, szokásaikat. Színes rajzokat, fogalmazásokat készítettek az állatokról.
Kétszer szerveztünk papírgyűjtést a faluban, melynek bevételét a DÖK programok lebonyolítására
fordítottunk. Nagy sikere volt az egészségnapnak, amely az idén a mozgás jegyében telt el. A közös
reggeli aerobic óra után az alsó tagozatosok vetélkedőn vettek részt, plakátokat készítettek,
színeztek. Az egész felső tagozat kerékpártúrára ment az öttömösi kilátóhoz. Ott fociztak, sportoltak.
Ebédre jöttek vissza. Az egészséges táplálkozásról a védőnő tartott előadást. Majd a szülők és a
diákok is egészségügyi méréseken, tanácsadásokon vehettek részt. Legnagyobb sikere mégis az
ételkóstolásnak volt, amelyet diákjaink készítettek a helyi termelők, szülők adományaiból. Ezen a
napon sok nyers gyümölcsöt, zöldséget ettek tanulóink, a szülőket is ösztönözve arra, hogy otthon is
figyeljenek a helyes étkezésre. A lehulló lombleveleket folyamatosan gereblyéztük, és komposztáltuk.
Beindítottuk az energiaőrjáratot, amelynek tagjai a 7. osztályosok voltak. Ellenőrizték a villany
használatát, a tantermek szellőztetését. A karbantartó segítségével figyelemmel kísérték a fűtést, a
víz- és gázfogyasztást. Az adventi vásárra természetes anyagokból készítettek dísztárgyakat tanulóink.
A tél beállta előtt kihelyeztük a madáretetőket, megszerveztük tanulóinkkal a folyamatos
madáretetést. Technika órán új etetőket készítettek a tanulók. A madáreledel beszerzése nem jelent
gondot, hiszen faluhelyen sok szülő gazdálkodik, bőven küldtek terményeket. Télen is nagy hangsúlyt
fektettünk a sportolásra, ezért szánkózást, hócsatát szerveztünk, és kétszer is voltunk korcsolyázni.
Sikeresen szerveztük meg az egész felső tagozat részére az egy hetes erdei iskolát a Börzsönybe.
Sokat túráztak tanulóink, és a természetvédelmi ismereteik is gyarapodtak. Az idei tanévben is
bekapcsolódtunk a Fenntarthatósági témahét projektbe. Az 5. és a 8. osztály tanulói színes, érdekes
feladatokat oldottak meg. Nagyon tetszett nekik az idei téma, a víz. Főleg a gyakorlati vízvizsgálat,
vizes élőhelyek megfigyelése nyerte el tetszésüket, de szívesen készítettek projekteket, oldották meg
a feladatokat is. A programot összekapcsoltuk a Víz világnapjának és a Környezetvédelmi világnapnak
a megemlékezésével. A fenntarthatóság jegyében iskolánkban több előadás is volt, melyeket külső
előadók tartottak: az energiafelhasználás, korszerű energiaforrások témakörből. Nagyon tetszettek a
gyakorlati feladatokat, amikor a csöpögő csap vízpazarlását mérték, vagy egy család költségvetését
számolták ki. cFöld napján és a Madarak és fák napján is a közeli erdőben jártunk. Nagy élvezettek
túráztunk, növény- és állathatározásra vállalkoztunk. Örömünkre szolgált, hogy vállalásainkból
sikerült megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtést, a komposztálást, és az esővízgyűjtést. Ezeket a
feladatokat továbbra is, folyamatosan kell végeznünk.
Az idén újra pályázunk az ökoiskola címre. Vállalásaink:


Az intézményben szelektíven gyűjtött hulladékfajták számának emelése négyre. Ehhez
szükséges újabb kukák vásárlása, amelyre a költségvetés tervezésekor figyelni kell.




Iskolai tevékenységünk szélesebb körű ismertetése. Önálló web oldalt indítunk, amelyre
folyamatosan tervezzük az információk, beszámolók, képek feltöltését.
Továbbképzések számának növelése. Ösztönözzük pedagógusainkat, hogy a témához
kapcsolódó továbbképzéseken vegyenek részt, ezzel is emelve szaktudásukat, innovatívan
megújítani tevékenységünket.

A vállalásaink teljesítése folyamatos, de legkésőbb 2021. december 31-ig kell megvalósítani.

Köszönöm Mindenkinek a munkáját.

Ruzsa, 2019. június 20.
Szabóné Birinyi Márta

A nevelőtestület az ÖKO csoport beszámolóját elfogadta 2019. június 27-én.

